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Så vill vi 
utveckla stödet 
till funktionshindrade

Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. 
En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna 
bli sitt bästa jag. Liberalerna har varit pådrivande vid flera viktiga reformer för 
personer med funktionsnedsättning, inte minst LSS-reformen (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) som var ett stort framsteg i arbetet för full 
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar.
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VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE ska vara en självklarhet för alla insatser inom LSS

ANSVARET för insatsen personlig assistans ska helt övertas av staten 

FUSK ska bekämpas 

MYNDIGHETER behöver få större möjligheter att samarbeta, sekretess får inte vara ett hinder

TILLGÄNGLIGHET ÄR EN NYCKELFRÅGA för att alla ska ha lika möjligheter att forma 
sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom 
till affärer, banker, med mera. Om tillgänglighet och användbarhet finns med från början,  
behöver en funktionsnedsättning inte vara ett hinder.

BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET ÄR DISKRIMINERING
Alla skolor ska vara tillgängliga, för såväl elever, lärare som föräldrar med funktionsnedsättning.

Sverige har många högt ställda mål i funktionshinderpolitiken, och det finns många 
olika insatser som syftar till att ge bättre livschanser för personer med funktionsned-
sättning. Men i praktiken fungerar det inte lika bra. Många människor kommer i kläm 
mellan olika system. Att ha ett jobb eller en sysselsättning är bland det viktigaste för 
möjligheten att leva ett gott liv. Vi vill att myndigheter som Arbetsförmedlingen,  
Försäkringskassan och Kommunerna ska vara skyldiga att samarbeta för att människor 
ska få bästa möjliga stöd.

• Kommunen ska samverka med andra myndigheter för att ge bästa möjliga stöd   
för jobb och sysselsättning

• Daglig verksamhet ska finnas för alla med omfattande funktionsnedsättningar.
• Det ska vara samma regler över hela landet när det gäller val av hjälpmedel


